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• CERÀMICA / POT D´ARTACTIVITAT

• ACCIÓ SANT MARTÍ  PROVEÏDOR

• Pot d'art: Mitjançant l'observació, la manipulació i
l'experimentació els nens i nenes poden adquirir nous
coneixements de diferents tècniques artístiques. Es
desenvolupa la coordinació i s'afavoreix el sentit de la
concentració i creativitat.

• Dins del nostre programa cal destacar l'activitat de Ceràmica
on es treballa el fang como ho fan els ceramistes a un taller,
desenvolupant tant el volum com el color. I com a pot d'art
també es fomenta la creativitat.

• Els treballs a ceràmica passen també pel forn del que
disposem, el que fa que els treballs tinguin millor presencia i
durabilitat

• La professora , Sandra, té àmplia experiència i coneixements ,
que permeten que l'activitat tingui una qualitat reconeguda i
sempre ha tingut una valoració molt positiva i una gran
acceptació.

DESCRIPCIÓ

MATERIAL

• Ceràmica --> De 1er a 3èr

• Pot d´Art --> De p3 a p5CURSOS
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• KARATE - DOACTIVITAT

• ACCIÓ SANT MARTÍ  PROVEÏDOR

• El Karate és un Art Marcial que treballarem de la forma
tradicional, per tant, no practicarem la seva besant
esportiva i de competició. Treballem molt els valors, com
són: la disciplina, el respecte, l’esforç i la constancia. A
nivell físic treballem tot el cos de manera simétrica i mai
no hi ha contacte, al contrari, sempre busquem el control
de les tècniques. Tot aixó fa que el nen aprengui a
controlar el seu cos i les seves emocions.

• Els nens realitzaran l’activitat com a iniciació de la
disciplina marcial de karate-do.

• OBJECTIUS:

• - Desenvolupar una bona psicomotricitat.

• - Millorar la relació amb els altres.

• - Donar seguretat i autoestima al nen.

• - Aprendre a controlar cos i ment.

• - Millorar la concentració i aprendre a relaxar-se.

• - Ajudar a reprimir la violència.

DESCRIPCIÓ

• Indumentaria: KIMONO (karategui) (No obligatori), 
Sabatilles Xineses o de BalletMATERIAL

• Karate-Do --> De P4 a 6è

• NOTA: Durant el primer trimestre es convocarà a tots els 
pares a una reunió amb el Mestre de Karate per informar i 
resoldre dubtes sobre l’activitat.

CURSOS
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• ANGLÈSACTIVITAT

• KIDS & US   PROVEÏDOR

• A Kids&Us l’anglès comença a partir del primer any de
vida. Per què?

• Creiem que en cada nen hi ha un potencial infinit. En el
cas del llenguatge, «el nen, en néixer, està preparat per al
llenguatge com ho està un ocell per volar». Si el procés
d'adquisició de la llengua materna s'inicia en el moment
en què el nen comença a escoltar-la, per què hauríem
d'esperar a exposar-lo a una segona o tercera llengua si el
que pretenem és que desenvolupi una bona
competència?

• Kids&Us utilitza una metodologia d'aprenentatge de
l'anglès basada en el procés natural d'adquisició de la
llengua materna, un procés infal·lible que té lloc en un
ordre determinat, natural i espontani. Amb el mètode
Kids&Us els nostres alumnes seran exposats a la nova
llengua d’una manera global, sense restriccions però amb
situacions i Amb el mètode Kids&Us els nens i nenes
creixen acompanyats, des del seu primer any de vida i
fins als 18 anys, dels nostres personatges amb els quals
s'identifiquen i creen una complicitat que determinarà el
camí del seu aprenentatge, no només de l'idioma, sinó
també d'una manera oberta i imaginativa de veure i
entendre el món. A partir de jocs, contes, cançons o
danses fan una immersió lingüística total en la que
s’aprofita tota la seva capacitat d’aprenentatge.

• El infants s’inicien en la nostra metodologia abans del 8
anys, amb l’objectiu de exposar-los al idioma de forma
oral abans d’iniciar-se en la lectura i l’escriptura, tal i com
es fa en el procés d’aprenentage natural de la llengua.

DESCRIPCIÓ

•Grups: Emma, Oliver, Marcia i Pam&Paul (Preu material anual 65 eur/nen)

•Grups: Ben&Brenda (Preu material anual 65 eur/nen)

•Grups: Animal Planet 1 i 2 (Preu material anual 74 eur/nen.
MATERIAL

•Grups : Emma, Oliver, Marcia i Pam&Paul (1h. / Setmanal) --> De P4 a 4rt

•Grups: Ben&Brenda  (1.30 h. / Setmanals) -->  De  4rt a 5è 

•Grups: Animal Planet 1 i 2 (2 h. / setmanals) -->  De 5è a 6è 
CURSOS
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• PISCINA - NATACIÓACTIVITAT

• FUNDACIÓ CET 10 PROVEÏDOR

•Des de la Fundació CET10 treballem per realitzar esport escolar
que s’adapti a les necessitats dels infants, fent de l’esport una
eina transversal per tal que els nen i les nenes integrin tot els
continguts d’hàbits saludables i valors educatius. En aquesta
etapa de la vida, el monitor o la monitora del grup són uns
referents per als infants, la visió que tenen aquests sobre el
monitoratge és de dependència total, la seva tasca no es limita
en la realització d’activitats esportives o de lleure, sinó que ha de
vetllar per la salut del nen/a (higiene, possibles accidents,
aprenentatge...).

•Activitat física i esport. Esport aquàtic: És el moviment i
desplaçament a través de l’aigua mitjançant l’ús d’extremitats
corporals en el qual generalment no es porta cap instrument o
ajuda per avançar. Per aprendre a nedar si que són necessaris
alguns d’aquests instruments per a perdre la por a l’aigua.

•Al treballar el medi aquàtic des de les primeres edats, els i
proporciona una sèrie de beneficis com: augment el
desenvolupament psicomotor, ajuda al sistema immunològic,
ajuda a que el nen es relaxi, li aporta seguretat al nen/a i
afavoreix el desenvolupament de l’aparell locomotor i
cardiorespiratori.

•El treball bàsic que hauran de realitzar els nens/es de primària és
aprendre a nedar sobre l’aigua i començar a practicar diferents
estils de natació com: el crol i esquena. Tot això mitjançant amb
la possibilitat d’utilitzar diferents instruments per a realitzar-ho
correctament.

•En l’educació infantil es desenvolupen aspectes psíquics, físics i
socials, també altres habilitats físiques bàsiques, genèriques, de
coordinació, etc. Adaptats al medi aquàtic. Els jocs es realitzaran
a una piscina petita i per tal de poder realitzar-los més fàcilment i
que els nens/es es trobin més còmodes.

•L’objectiu a aquestes primeres edats és acomodar-se a un nou
medi com l’aigua i perdre la por a ella.

DESCRIPCIÓ

• Indumentària: Banyador de piscina, xancles, casquet i 
tovallola (Per als més petits crocs i ponxo)

MATERIAL

• Cursos--> De P3 a 6èCURSOS
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• PATINATGE URBÀACTIVITAT

• FUNDACIÓ CET 10 PROVEÏDOR

• Activitat física i esport. Activitat sobre rodes.

• És una activitat variada on podem practicar diferents
esports urbans en augment. Actualment hi ha un elevat
creixement de participació en aquest tipus d’activitats.
L’objectiu és aprendre tècniques variades de diferents
estils i modalitats, i treballar diferents tipus de
desplaçaments. Cada modalitat té les seves tècniques i
combinacions específiques.

• Amb aquest esport es treballen diferents estructures:

• Socioafectiva: el noi/a es relaciona no només amb
l’activitat, sinó que també amb un estil de vida i forma
de socialitzar-se amb els altres companys.

• Coordinativa: coordinació general, coordinació
específica de cada modalitat esportiva, equilibri,
desplaçament amb lliscament.

• Cognitiva: Entendre la seva realitat corporal i descobrir
quins són els seus límits motrius.

• Emotivo-volitiva: El/a participant vol expressar les
habilitats i destreses més difícils, ja que són les més
atractives per a ells/es.

• Objectius:

• Implementar i millorar la competència de noves
tècniques sobre els rollers, skates, scooters, i les BMX

• Adquirir un nou i sa estil de vida com es el dels riders.

DESCRIPCIÓ

• Indumentària:Xandall, bambes i proteccions 

• Implements: patins
MATERIAL

• Cursos--> De 3er a 6èCURSOS
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• FUTBOLACTIVITAT

• FUNDACIÓ CET 10 PROVEÏDOR

• Activitat física i esport. Esport en grup

• És un esport federat (FCFS, RFEF i AMF) col·lectiu de pilota
practicat entre dos equips de 5 jugadors cada un. Va sorgir de
diferents esports com el futbol, voleibol, handbol o bàsquet,
no tant sols agafant part de les regles, sinó també algunes
tàctiques del joc.

• Podem trobar diferents posicions en el camp com: el porter,
ales, pivot i tanca. A primària tots els jugadors haurien de
passar per totes les posicions per saber allà on els hi agrada
jugar.

• Fonamentalment el treball a realitzar són jocs i exercicis els
quals comportin una millora de la condició física i de les
destreses del jugador en relació a l’activitat com: la passada,
conducció, el regat i el tir a porteria, juntament amb exercicis
col·lectius.

• És un esport que té dificultat coordinativa, tot i que és fàcil de
poder-hi jugar.

• És un esport que té dificultat de moviments, tot i que és fàcil
de poder-hi jugar.

• Objectius:

• - Implementar objectius noves tècniques ja siguin individuals 
o tàctiques.

• Divertir-se aprenent, fomentar el fairplay, el Companyerisme i 
el respecte.

•Desenvolupar les habilitats físiques bàsiques.

DESCRIPCIÓ

• Indumentària: Xandall i bambesMATERIAL

• Cursos--> De 3er a 6èCURSOS
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• JOCS I ESPORTSACTIVITAT

• FUNDACIÓ CET 10 PROVEÏDOR

• Activitat física i esport. Activitat individual i en grup

• Són un conjunt d’activitats que tracten les habilitats dels
nens/es mitjançant diferents circuits.

• Es realitzen diferents jocs o circuits per tal d’intentar
millorar diferents aspectes dels nens/es com: la seva
motricitat i el desenvolupament corporal.

• Per fer una sèrie d’activitats cal seguir uns principis
generals que faran que l’aprenentatge de l’alumnat
s’optimitzi com: Fer exercicis o circuits de fàcil a difícil, de
conegut a desconegut i de poca complexitat coordinativa
a gran complexitat.

• Es realitzen diferents joc semblants a esports per tal
d’intentar millorar diferents aspectes dels nens/es com:
patrons motrius i el desenvolupament corporal (millora
del desenvolupament del cos de forma correcte, variada i
a més que també hi hagi una millora intel·lectual).

• També s’ha de motivar als nens/es cap a hàbits higiènics i
saludables, ja que la pràctica esportiva mitjançant
aquests jocs han d’introduir a la persona cap a un estil de
vida més actiu i més sa, evitant així altres motivacions
externes sovint desfavorables.

DESCRIPCIÓ

• Indumentària: Xandall i bambesMATERIAL

• Cursos--> De P3 a P5CURSOS
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• RODA D´ESPORTSACTIVITAT

• FUNDACIÓ CET 10 PROVEÏDOR

•Són un conjunt d’activitats que tracten les habilitats i destreses
mitjançant diferents circuits.

•Per fer una sèrie d’activitats de psicomotricitat cal seguir uns
principis generals que faran que l’aprenentatge de l’alumnat
s’optimitzi com: Fer exercicis o circuits de fàcil a difícil, de
conegut a desconegut i de poca complexitat coordinativa a gran
complexitat.

•Es realitzen diferents joc semblants a esports per tal d’intentar
millorar diferents aspectes dels nens/es com: patrons motrius i el
desenvolupament corporal (millora del desenvolupament del cos
de forma correcte, variada i a més que també hi hagi una millora
intel·lectual).

•També s’ha de motivar als nens/es cap a hàbits higiènics
isaludables, ja que la pràctica esportiva mitjançant aquests jocs
han d’introduir a la persona cap a un estil de vida més actiu i més
sa, evitant així altres motivacions externes sovint desfavorables.

•Amb aquest esport es treballen diferents estructures:

•Socioafectiva: Els nen/es es relacionen amb l’entorn.

•Coordinativa: els nens/es són capaços de treballar noves 
destreses i habilitats en un espai i un medi habitual, però d’una 
manera diferent.

•Cognitiva: el nen/a és capaç de reconèixer el seu mapa 
coordinatiu i saber quins són els seus límits.

•Emotivo-volitiva: És una activitat que requereix concentració i 
permet fer multitud d’habilitats motrius (córrer, saltar, girar, 
etc.).

DESCRIPCIÓ

• Indumentària: Xandall i bambesMATERIAL

• Cursos--> De 1er a 3erCURSOS
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• VOLEIACTIVITAT

• FUNDACIÓ CET 10 PROVEÏDOR

•Activitat física i esport. Esport en grup.

•Esport on hi ha dos equips sobre un terreny de joc separats per
una xarxa central, tractant de passar la pilota per sobre de la
xarxa cap al terra contrari.

•El joc no permet realitzar més de 3 tocs per fer passar la pilota
d’un camp a un altre.

•La lògica interna del joc no permet realitzar més de 3 tocs per fer
passar la pilota d’un camp a un altre, amb la tècnica específica
del voleibol.

•Hi ha 3 modalitats: 2 jugadors/es, 4 jugadors/es i 6 jugadors/es.

•Inicialment, es començarà a practicar l’esport amb la introducció
d’activitats o jocs on es treballi la tècnica sense l’angoixa de jugar
un partit i que només s’hagi de donat tres tocs abans de passar a
l’equip contrari.

•La intenció és la pràctica de l’esport a l’escola però un cop
comenci el bon temps, fer de tant en tant, una escapada a la
platja i posar en pràctica el que han après.

•Amb aquest esport es treballen diferents estructures:

•Socioafectiva: el participant es relaciona amb l’entorn,
companys/es i rivals.

•Coordinativa: coordinació general, coordinació óculo-manual,
coordinació específica de l’esport.

•Cognitiva: Entendre la lògica interna del joc i com desenvolupar-
la.

•Emotivo-volitiva: El/la jugador/a es sent important i es treballen
valors a través del’esport (cooperació, treball en equip, esforç,
etc.)

DESCRIPCIÓ

• Indumentària: Xandall i bambes MATERIAL

• Cursos--> De 3er a 6èCURSOS
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• STREET DANCEACTIVITAT

• Associació Cultural CAN LUCA Tots per la Dansa PROVEÏDOR

• Can Luca és una associació cultural amb iniciativa social
sense ànim de lucre fundada al Febrer de l’any 2014 a la
ciutat de Barcelona.

• El pilar de la nostra filosofia és ensenyar a ser solidaris a
través de la dansa, oferir activitats obertes a tots, acostar
a nens i a nenes, grans i petits, dansar junts cap a un món
millor on tots som iguals.

• Ens agrada el que fem, procurem eficiència i amabilitat.
Gaudim treballant tant amb petits com amb grans. Tenim
un sistema propi. Participem activament amb AMPA i
escola. Sempre estem buscant millores que afavoreixin la
formació educativa dels nostres alumnes. Apostem per la
igualtat i la solidaritat. Volem transmetre un concepte de
“vida sana” a partir de la dansa i l’esport. Intentem crear
un entorn proper a la cultura a partir del teatre, reforçant
així, hàbits de lectura, expressió i creativitat.

• STREET DANCE (INICIACIÓ A LA DANSA JAZZ I AL FUNKY
PER A ALUMNES DE PRIMARIA)

• Objectius: Els alumnes aprendran coreografies treballant
les cançons que més els hi agradin de manera individual i
en grup durant l’ hora de classe. Hauran de sincronitzar
moviments amb exercicis divertits de col·locació i
flexibilitat amb la disciplina que suposa la dansa.

DESCRIPCIÓ

MATERIAL

• Cursos --> De 1er a 2on

• Cursos--> De 3er a 4rtCURSOS



COMISSIÓ D´EXTRAESCOLARS ESCOLA FLUVIÀ 

Descripció de les Activitats Extraescolars Curs 2017-1018 

 

 

 11 / 18 

 

• DANSA CONTA CONTESACTIVITAT

• Associació Cultural CAN LUCA Tots per la Dansa PROVEÏDOR

• Can Luca és una associació cultural amb iniciativa social
sense ànim de lucre fundada al Febrer de l’any 2014 a la
ciutat de Barcelona.

• El pilar de la nostra filosofia és ensenyar a ser solidaris a
través de la dansa, oferir activitats obertes a tots, acostar
a nens i a nenes, grans i petits, dansar junts cap a un món
millor on tots som iguals.

• Ens agrada el que fem, procurem eficiència i amabilitat.
Gaudim treballant tant amb petits com amb grans. Tenim
un sistema propi. Participem activament amb AMPA i
escola. Sempre estem buscant millores que afavoreixin la
formació educativa dels nostres alumnes. Apostem per la
igualtat i la solidaritat. Volem transmetre un concepte de
“vida sana” a partir de la dansa i l’esport. Intentem crear
un entorn proper a la cultura a partir del teatre, reforçant
així, hàbits de lectura, expressió i creativitat.

• Balla cantar i explicar contes per P3 a traves dels contes
cadascun tria un personatge i que jugui amb el a ballar.
els alumnes aprenguin a moure’s al ritme, es treballarà la
sincronització de braços i cames ,costat dret i esquerra,
salts ,tombarelles, jocs per potenciar la psicomotricitat
amb una part final on aprendran coreografies.

DESCRIPCIÓ

MATERIAL

• P3-P4 CURSOS
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• INICIACIÓ A LA DANSAACTIVITAT

• Associació Cultural CAN LUCA Tots per la Dansa PROVEÏDOR

• Can Luca és una associació cultural amb iniciativa social
sense ànim de lucre fundada al Febrer de l’any 2014 a la
ciutat de Barcelona.

• El pilar de la nostra filosofia és ensenyar a ser solidaris a
través de la dansa, oferir activitats obertes a tots, acostar
a nens i a nenes, grans i petits, dansar junts cap a un món
millor on tots som iguals.

• Ens agrada el que fem, procurem eficiència i amabilitat.
Gaudim treballant tant amb petits com amb grans. Tenim
un sistema propi. Participem activament amb AMPA i
escola. Sempre estem buscant millores que afavoreixin la
formació educativa dels nostres alumnes. Apostem per la
igualtat i la solidaritat. Volem transmetre un concepte de
“vida sana” a partir de la dansa i l’esport. Intentem crear
un entorn proper a la cultura a partir del teatre, reforçant
així, hàbits de lectura, expressió i creativitat.

• INICIACIÓ A LA DANSA ( P4 i P5)

• Objectius: que els alumnes aprenguin a moure’s al ritme 
dels diferents estils musicals de manera individual i en 
grup. Durant l’hora de classe es treballarà la 
sincronització de braços i cames ,costat dret i esquerra, 
salts,tombarelles, jocs per potenciar la psicomotricitat 
amb una part final on aprendran coreografies.

DESCRIPCIÓ

MATERIAL

• P4-P5CURSOS
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• HIP HOPACTIVITAT

• Associació Cultural CAN LUCA Tots per la Dansa PROVEÏDOR

• Can Luca és una associació cultural amb iniciativa social
sense ànim de lucre fundada al Febrer de l’any 2014 a la
ciutat de Barcelona.

• El pilar de la nostra filosofia és ensenyar a ser solidaris a
través de la dansa, oferir activitats obertes a tots, acostar
a nens i a nenes, grans i petits, dansar junts cap a un món
millor on tots som iguals.

• Ens agrada el que fem, procurem eficiència i amabilitat.
Gaudim treballant tant amb petits com amb grans. Tenim
un sistema propi. Participem activament amb AMPA i
escola. Sempre estem buscant millores que afavoreixin la
formació educativa dels nostres alumnes. Apostem per la
igualtat i la solidaritat. Volem transmetre un concepte de
“vida sana” a partir de la dansa i l’esport. Intentem crear
un entorn proper a la cultura a partir del teatre, reforçant
així, hàbits de lectura, expressió i creativitat.

DESCRIPCIÓ

MATERIAL

• De 4rt a 6è CURSOS
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• DANSA CONTENPORÀNIAACTIVITAT

• Associació Cultural CAN LUCA Tots per la Dansa PROVEÏDOR

• Can Luca és una associació cultural amb iniciativa social
sense ànim de lucre fundada al Febrer de l’any 2014 a la
ciutat de Barcelona.

• El pilar de la nostra filosofia és ensenyar a ser solidaris a
través de la dansa, oferir activitats obertes a tots, acostar
a nens i a nenes, grans i petits, dansar junts cap a un món
millor on tots som iguals.

• Ens agrada el que fem, procurem eficiència i amabilitat.
Gaudim treballant tant amb petits com amb grans. Tenim
un sistema propi. Participem activament amb AMPA i
escola. Sempre estem buscant millores que afavoreixin la
formació educativa dels nostres alumnes. Apostem per la
igualtat i la solidaritat. Volem transmetre un concepte de
“vida sana” a partir de la dansa i l’esport. Intentem crear
un entorn proper a la cultura a partir del teatre, reforçant
així, hàbits de lectura, expressió i creativitat.

DESCRIPCIÓ

MATERIAL

• De 3è a 6è CURSOS
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• TEATRE MUSICALACTIVITAT

• Associació Cultural CAN LUCA Tots per la Dansa PROVEÏDOR

• Can Luca és una associació cultural amb iniciativa social
sense ànim de lucre fundada al Febrer de l’any 2014 a la
ciutat de Barcelona.

• El pilar de la nostra filosofia és ensenyar a ser solidaris a
través de la dansa, oferir activitats obertes a tots, acostar
a nens i a nenes, grans i petits, dansar junts cap a un món
millor on tots som iguals.

• Ens agrada el que fem, procurem eficiència i amabilitat.
Gaudim treballant tant amb petits com amb grans. Tenim
un sistema propi. Participem activament amb AMPA i
escola. Sempre estem buscant millores que afavoreixin la
formació educativa dels nostres alumnes. Apostem per la
igualtat i la solidaritat. Volem transmetre un concepte de
“vida sana” a partir de la dansa i l’esport. Intentem crear
un entorn proper a la cultura a partir del teatre, reforçant
així, hàbits de lectura, expressió i creativitat.

• TEATRE MUSICAL (90 min)

• Objectius : Aprendre a expressar-se verbalment en
públic, treball de veu i dicció, conèixer el llenguatge
corporal i musical, potenciar el treball en equip a partir
d’exercicis on es fomenta la confiança i el respecte als
altres, reforç de la memòria i la lectura d’una forma
divertida amb la finalitat de poder representar una obra
de teatre davant un públic.

• Durant el curs es treballaran dues peces de comèdia
musical que es representaran per Nadal i Final de curs on
els alumnes, a part de treballar els seus personatges
,confeccionaran l’escenografia i el vestuari de l’obra,
oferint així, un coneixement més ampli del món de
l’espectacle i desenvolupant la seva pròpia creativitat.

DESCRIPCIÓ

MATERIAL

• De 2on a 6è CURSOS
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• FUNKYACTIVITAT

• Associació Cultural CAN LUCA Tots per la Dansa PROVEÏDOR

• Can Luca és una associació cultural amb iniciativa social
sense ànim de lucre fundada al Febrer de l’any 2014 a la
ciutat de Barcelona.

• El pilar de la nostra filosofia és ensenyar a ser solidaris a
través de la dansa, oferir activitats obertes a tots, acostar
a nens i a nenes, grans i petits, dansar junts cap a un món
millor on tots som iguals.

• Ens agrada el que fem, procurem eficiència i amabilitat.
Gaudim treballant tant amb petits com amb grans. Tenim
un sistema propi. Participem activament amb AMPA i
escola. Sempre estem buscant millores que afavoreixin la
formació educativa dels nostres alumnes. Apostem per la
igualtat i la solidaritat. Volem transmetre un concepte de
“vida sana” a partir de la dansa i l’esport. Intentem crear
un entorn proper a la cultura a partir del teatre, reforçant
així, hàbits de lectura, expressió i creativitat.

• Els alumnes aprendran coreografies treballant les
cançons que més els hi agradin de manera individual i en
grup durant l’ hora de classe. Hauran de sincronitzar
moviments amb exercicis divertits de col·locació i
flexibilitat amb la disciplina que suposa la dansa.

DESCRIPCIÓ

MATERIAL

• De 4rt a 6è CURSOS
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• ESCACSACTIVITAT

• FUNDACIÓ CET 10 PROVEÏDOR

•Els escacs són un joc de tauler de naturalesa recreativa i competitiva
per a dos jugadors. Segons els historiadors dels escacs, el joc original
fou el xaturanga, que es practicava a l'Índia al segle VI dC, i que es va
transmetre des d'allà cap a Pèrsia i l'orient d'una banda, i cap al món
àrab de l'altra. La forma actual del joc, anomenada més
específicament escacs occidentals (o escacs internacionals), per
diferenciar-lo dels seus predecessors i d'altres variacions actuals,
sorgí al sud-oest d'Europa en la segona meitat del segle XV,[2] a
partir del xatranj. Els escacs occidentals pertanyen a la mateixa
família dels actuals xiangqi (escacs xinesos) i shogi(escacs
japonesos).

•Els escacs són un dels jocs més populars del món, practicat per
milions de persones en torneigs (d'aficionats i professionals), clubs,
escoles, a través d'Internet, per correspondència i de manera
informal.

•Hom troba característiques d'art i de ciència en les composicions
escaquístiques i en la seva teoria, que abraça obertures, mig
joc ifinals, les fases en què tradicionalment se subdivideix el
transcurs del joc. En la terminologia escaquística, els jugadors
d'escacs són coneguts com a escaquistes. Els escacs, que són un joc
d'estratègia i de tàctica, no impliquen l'element sort, amb l'única
excepció pel que fa al sorteig dels colors a l'inici del joc (les blanques
sempre fan el primer moviment) i són especialment coneguts per la
seva alta complexitat.

•El joc (o partida d'escacs) es disputa en un escaquer, un tauler de
caselles clares i obscures, en el qual, a l'inici, cada escaquista
controla setze peces amb diferents formes i característiques.
L'objectiu de la partida és fer escac i mat (també anomenat
simplementmat) al rei de l'adversari. Els teòrics dels escacs han
desenvolupat una gran varietat d'estratègies i tàctiques per a assolir
aquest objectiu, encara que en la pràctica no sigui un fet gaire
habitual, ja que els jugadors amb un gran desavantatge tenen
l'opció de rendir-se o d'abandonar la partida davant la derrota
imminent, o abans de rebre el mat.

DESCRIPCIÓ

MATERIAL

• De P3 a 6è CURSOS
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• MUSICAACTIVITAT

• MUSICA ACTIVAPROVEÏDOR

•MusicActiva-Mètode Creatiu Formació musical “clàssica” i “moderna”
integrada per a TOTES les EDATS a partir de la improvisació, la
composició i la interpretació de música creada pel propi alumne.

•La formació als 3-4-5 anys amb l’aplicació “conte musical”
que proposa el Programa d’Estudis MusicActiva per a aprendre a fer
música a l’edat de 3-4 i 5 anys, utilitza la ficció del conte musical “Viatge
al País dels Sons Meravellosos” per posar en marxa la imaginació dels
infants i convidar-los a representar les escenes del conte, escenes que
representarà mitjançant els exercicis musicals teatralitzats que ens
proposa el Mètode Creatiu per a l’Aprenentatge Musical perquè els
nens i nenes d’aquesta edat aprenguin a fer música amb sentit artístic

•...aquests són les aportacions formatives:
...una formacio musical complerta: Formació musical “clàssica” i
“moderna” totalment integrades en un mateix procés formatiu i amb
plenes garanties de contingut artístic. ...una manera d’aprendre música
efectiva, artística i veritablement formativa:

•Aprendre a fer música construint música creada pel propi alumne des
del primer moment de l’aprenentage amb els procediments
d’improvisació, de composició i d’interpretació del Mètode Creatiu per
a l’Aprenentatge Musical.

•...una formació musical amb garanties de contingut artistic:
Movilització i desenvolupament sistemàtic de les facultats creatives
dels infants i àmplies repercusions formatives en el desenvolupament
de les seves capacitats personals.

•...un temps de dedicació assequible:Temps de dedicació en hores de
classe i en forma de deures totalment compatible amb els estudis
escolars, amb la resta d’activitats extraescolars i amb el lleure.

•...una formació musical tutelada i amb assessorament per a mares
pares:

Seguiment personalitzat de l’evolució formativa de cada alumne i
assessorament a mares i pares directament a càrrec dels directors
pedagògics de MusicActiva.

•...una formació musical i artística garantida per a tots els nens inenes:
Garantía que tots els nens i nenes aconseguiran una formació musical
clàssica i moderna completa i amb garanties de contingut artístic
independentment del seu talent musical aparent.

DESCRIPCIÓ

MATERIAL

• De P3 a 6è CURSOS


